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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek: egy Isten nevében. Ámen! 
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Jézus feltámadt! Valóban feltámadt! 

 

 Gratulálok nektek a dicsőséges feltámadási ünnep alkalmából. A feltámadási ünnep 

örömünk öröme és ünnepeink ünnepe. A feltámadás a keresztényi életben nem csupán történelmi 

esemény, nem csak ünnepi alkalom, melyet többféleképpen lehet ünnepelni, és nem is egy elmúló 

nap. A feltámadás megváltásunk tervének alapköve, melyet Urunk Jézus Krisztus beteljesített a 

keresztfán. A feltámadás hitünk középpontja, és úgyszintén az emberiség feloldozásának 

megvalósítása. A feltámadás a lelki törekvés tengelye, hisz’ lelki törekvésünknek nincs értelme a 

feltámadás nélkül. Végül is a feltámadás jelenti a reményt az eljövendő örökéletre. Feltámadás 

nélkül értelmetlen a keresztény hitünk. Feltámadás nélkül mindennapi földi életünkben nincs béke. 

Feltámadás nélkül nincs reményünk a jövőben. A feltámadás fénye sugárzik az ember életében, 

sugárzik minden egyes ember életében és élete minden szakaszában. 

 

 Itt felmerülhet a kérdés: Tényleg eljött Jézus és meghalt? 
 

 Természetesen, a feltámadás eseménye megtörtént több mint 20 évszázaddal ezelőtt. Az 

esemény nem titokban zajlott, hanem voltak tanúi. Nem csak egy vagy két tanú, hanem sok. A 

százados, aki megdöfte Jézus oldalát a keresztfán, valamint azok, akik a sírt őrizték, szintén tanúi 

voltak Jézus feltámadásának. Poncius Pilátus, aki színlelt tárgyalást tartott az Úr Jézusnak, és 

színpadi mozdulattal megmosta kezét, s elmondta híres mondását: „Ennek az igaz embernek vére 

ontásában én ártatlan vagyok” (Máté 27:24) Figyeljétek az ellentmondást a szavakban: ”ártatlan 

és igaz” és ”átadom őt a bíróságnak és halálnak”.  A zsidó papok és főpapok is tanúi voltak a 

keresztfánál és a feltámadáskor történteknek. Azok a nők, akik hajnalban elvitték a balzsamozó 

szereket, tanúi voltak az Úr Jézus feltámadásának. Ugyanakkor azonban voltak tárgyi jelei Jézus 

halálának és feltámadásának. Emlékeztetlek benneteket a templom függöny kettéhasadására és a 

föld megrendülésére a keresztre feszítéskor. Szintén emlékeztetlek benneteket a sír bejárata elé 

hengerített nagy kőre. Megdöbbentő, hogy ez a kő egy halottat őrzött, mintha attól tartottak volna, 

hogy a halott elszökik. Emlékeztetlek benneteket a gyolcsra, amit az Úr Jézus eltemetésének 

helyén a tanítványok találtak. Emlékeztetlek benneteket a sírt biztosító őrökre. Emlékeztetlek 

benneteket a kőre elhelyezett pecsétre; ez a pecsét az uralkodó jele. Emlékeztetlek benneteket, 

hogy a sír új volt, még senkit sem temettek el benne. Az Emberfia feltámasztásában sokat kínált 

az Isten: megváltást ígért neki, s beteljesítette ígéretét.   
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 Isteni terv ez: megtestesülés, keresztre feszítés és feltámadás. Hadd emlékeztesselek 

benneteket egy eseményre az Úr Jézus szolgálatának kezdetén, amikor elment a galileai Kánában 

tartott menyegzőre. Akkor hajtotta végre az első csodáját, amikor borrá változtatta a vizet. Amikor 

anyánk Szűz Mária szólt neki: „Nincs több boruk.”(János 2:3), azzal azt akarta mondani, hogy 

nincs örömük. Szűz Mária az Ószövetség nyelvén beszélt. Az Ószövetség teljes idején nem volt 

meg az embereknek a megváltás öröme, a feltámadás öröme. A bor szó a Bibliában az örömet 

jelenti. Az Úr Jézus válasza neki furcsa volt. Ezt mondta neki: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még 

nem jött el az én órám.” (János 2:4). Ez az „óra” a keresztre feszítés és a feltámadás órája. Az 

ember örömének az órája. Ez az oka annak, hogy a hatodik óra imájában ezt mondjuk: „Megváltó! 

Köszönetet mondunk néked, mert mindenkit örömmel töltöttél el, amikor jöttél a világ 

megsegítésére. O Isten! Dicsőség neked.” 

  

 Hogyan reagáljunk a feltámadásra, és hogyan huzzunk hasznot a feltámadásból? 
 

 Három fő pontot fogok említeni nektek erre a reagálásra. 

 

 Először: ott van a szükséges válasz 

  Amikor Heródes meghallotta Jézus születésének hírét, nem ment el, hogy megnézze Jézust. 

Azt mondta a napkeleti bölcseknek: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a 

gyermek felől!” (Máté 2:8). Túlzásnak találta, és úgy érezte, hogy helytelen számára, hogy 

odamenjen. A Biblia tanítása: ” Közeledjetek Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok” (Jakab 

levele 4:8). Ezért ment a sírhoz a két Mária a feltámadás hajnalán, hogy elnyerjék e nagy áldást. 

Vagyis, hogy elnyerjék a feltámadás hajnalán a szent sír látogatásának áldását. Mekkora áldás volt 

ez! A szükséges reagálásban ott van a jelenléted és belső érzésed. 

 

 Másodszor: ott az alapos válasz 

  Van olyan egyén, akivel, ha egy témáról beszélgetsz,  reagálását alaposnak találod. Például 

az Ószövetségben, amikor az Isten arra kérte Ábrahámot, hogy ajánlja fel fiát áldozatként. Nem 

hallottuk, hogy lelassult volna, ellenben gyorsan reagált: korán felkelt, felnyergelte szamarát, 

magával vitte fiát, a fát és a kést. Van olyan egyén, kinek kapcsolata Jézussal élő kapcsolat, és teli 

van lelki melegséggel. Ezért a Biblia nagyon fontos utasítást említ nekünk: „Gondolj Teremtődre 

ifjúságod napjaiban” (Prédikátor 12:1), amikor ott van a lelki melegség és az akarat. 

 

 Harmadszor: a folytonos és szüntelen reagálás 

  Ez azt jelenti, hogy az ember lelki életet folytat. Van valami, amit „ reagálási időnek” 

nevezünk. Ez idő alatt az ember kölcsönös kapcsolatban van az Istennel az imákon, a Biblián és 

az áldásokon keresztül, valamint a böjtön, spirituális olvasásokon és lelki szolgálaton keresztül. 

Mindez állandó reagálási állapotba hozza az embert. Az állandó és szüntelen reagálás azt az érzetet 

adja az embernek, hogy a feltámadás fényében él. Ezért az egyházunk a feltámadást szükségessé, 

aktívvá és folytonossá teszi minden napon. Megfigyelheted, hogy mindennap az Agpeya korai 

imája emlékeztetés a feltámadásra. Minden hét vasárnapját az Úr a feltámadására való 

megemlékezésre rendelte. A kopt naptár minden hónapjának 29. napján az angyali üdvözlet, a 

születés és a feltámadás emléknapját tartjuk. Nem csak egy napon ünnepeljük a feltámadást, hanem 

50 napon át, minden évben. Ezt az 50 napot nem csupán szokásos, hétköznapi napoknak tekintjük, 

hanem vasárnapoknak. Nevezhetjük azt „hosszú vasárnapnak” is, ami azt jelenti, hogy létezés az 

örökkévalóságban. Megfigyelhető, hogy az 50 napos időszak 7 hét; vasárnappal kezdődik és 

vasárnappal fejeződik be. A feltámadási ünnep és a pünkösd meghatározzák az 50 napos időszak 

kezdetét és végét. Ez kifejezi a teljes életet, vagyis a teljes életet a mennyekben. A feltámadás 

ünnepe a legnagyobb öröm, amelyben él az ember.  



 

 

 

 

 

 Az egyházi hagyományban, minden nap, zsoltár (teszbiha) éneklésekor, az éjféli ima első 

részében azt mondjuk: „O a fény fiai álljatok fel!” Az „álljatok fel” a feltámadásra emlékeztet 

bennünket. És amikor a teszbiha közepén elénekelünk egy szép részt, a Pszáli Watosz-t, az úgy 

kezdődik, hogy „énekeljetek annak, aki helyettünk keresztre feszíttetett, aki feltámadt és legyőzte 

a halált”. A feltámadás: érzés és élet, és ez arra késztet bennünket, hogy együtt mondjuk Szt. Pál 

Apostollal: „hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való 

részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához” (Filippi levél 3:10). A feltámadáson keresztül 

erős és személyes kapcsolatot építhetek magam és Jézus között. 

 

 Megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak mindnyájatoknak, az egész egyháznak, a 

püspök atyáknak, a pap atyáknak, a diakónusoknak, minden szolgálónak, minden ifjúnak és 

minden gyermeknek. Szeretetet kínálok minden templom bizottságának az egész világon. 

Szeretetet kínálok mindazoknak, akik lélekben és igazságban szolgálnak. Felhívlak benneteket, 

hogy éljetek a feltámadás örömében, nemcsak a feltámadás ünnepén, hanem életetek minden 

napján. 
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Ikhrisztosz aniszti! Alitosz aniszti! Jézus feltámadt! Valóban feltámadt! Áldott feltámadási 

ünnepet kívánok! 

 

 


